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K.M. DE RASDUIF 

  Algemene 

   ledenvergadering. 
 

Beste sportvrienden, 

  

 Mogen wij u vriendelijk uitnodigen op onze    

   

        ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 
   

 Deze zal doorgaan in ons clublokaal “DE KWINT”  

 Heuvenstraat 9  Zonhoven ( centrum van Zonhoven) 

 

 VRIJDAG 31 MAART 2017 om 20.00uur 
 

Dagorde:    - welkomstwoord van de voorzitter;  

  - eventueel nieuws van de Limburgse duivencommissie; 

  - spreekbeurt door dhr. J. Lauwers over het ontstaan en 

    de geschiedenis van de georganiseerde neerhofdieren-

    teelt en de landsbond.   

  - kasverslag 2016.  

  - nababbel. 

Uw aanwezigheid en dat van uw vriendfokker wordt ten zeerste op               

prijs gesteld. 

 

  Laat je zien als lid.  

     Zorg dat je er bij hoort! 
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Woordje van de 

 voorzitter 

                    Beste clubber en sympathisant, 

                      

Nog enkele weken en de paashaas is in aantocht ! Dit jaar halverwe-

ge de  maand maart kondigt hij zijn komst aan . De kinderen (onder 

ons ?) verheugen  zich nu al eitjes te rapen die de Roomse klokken 

hun zullen brengen en zich vooral te weerhouden om grimassen te 

trekken op het ogenblik dat ze luiden.  

Hopelijk mogen wij zelf ook wat producten rapen van onze voorop-

gestelde kweekparen.   

 

Onze algemene vergadering van januari l.l. werd vrij goed bijge-

woond. Het betrief de jaarlijkse statutaire vergadering die zijn door-

gang vond, voor deze gelegenheid  in de ‘Quint’ te Zonhoven. De 

uiteenzetting door Koen Druyts, gestoffeerd met vakantiesfeerbeel-

den die de zaak afmaakten, werd echt wel gesmaakt en de afwezi-

gen bleken weeral ongelijk te hebben.  

 

Bij deze doe ik een warme oproep naar jullie allen om de algemene 

vergadering van deze maand te komen bijwonen,- uitnodiging in 

bijlage-, die nogmaals zal plaats grijpen in de Quint. Wat de lente en 

zomer betreft zullen we dan weer voor enige vergaderingen verhui-

zen naar de ‘amigo’s’ van Avivaria. We houden u op de hoogte.   

 

Beste vrienden, ik hoop dat jullie kweekperiode voorspoedig ver-

loopt en dat de toch wel maartse grillen met ijskoude en vochtige 

nachten niet te zeer roet in eten blijven gooien en dat jullie je mooie 
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jongen kunnen zien opgroeien ook na de aprilse grillen.  

 

Als slot wil ik graag nog meedelen dat ik beloof voortaan in dit 

voorwoordje niet meer mijn fantasie los te laten, daar er bepaalde 

mensen lieten weten er een probleem mee te hebben .  

Voor degenen die zich  hierdoor gekwetst hebben gevoeld, mijn ex-

cuses, maar was dit zeker niet de bedoeling en eigenlijk heb ik geen 

begrip voor de aantijgingen die mij op mijn beurt hebben gekwetst, 

maar zal me verder op uw verzoek  ernaar gedragen, temeer om 

mijn intentionele humor niet te laten uitmonden in een vorm van 

cynisme.  

 

 

Maar laat ons samen uitkijken uit naar een mooi 2017 en te trachten 

er weer voor gaan en slagen, vanaf nu dus ,  met een braaf voor-

woordje zonder franje!  

 

Als het nog mag: ‘ Eendracht maakt macht !’ 

 

Veel succes met jullie fokprogramma en vrolijk Pasen !! 

 

Yvan   

 

 

 



HERKOMST EN AANSCHAF VAN   

DUIVEN! 
 

De relatie tussen mensen en duiven is al heel oud. In het verre oos-

ten waren de duiven al voor de komst van de beschaving in de om-

geving van mensen te vinden. Oude geschriften en afbeeldingen le-

veren hiervan het bewijs. Ook verschillende meesters hebben op 

hun schilderstukken regelmatig duiven weergegeven. In het Hindoe-

ïsme werd de god van de liefde, Kamadeva altijd afgebeeld in het 

gezelschap van duiven. En uit het Christelijk geloof kennen we het 

verhaal van Noach. die, na de zondvloed, vanuit de ark driemaal een 

duif uitzond om te kijken of er al ergens land was drooggevallen. 

Nog steeds is de duif het sym-

bool van de vrede. De voorva-

der van onze huidige duiven is 

de wilde rotsduif, die voor-

komt langs de Middellandse 

zee en in Schotland. Deze duif 

leeft in open landschappen en 

maakt zijn nest op de rotsach-

tige bodem of op de kliffen. 

Uit de rotsduif zijn ongeveer 

800 rassen ontstaan die nu 

over de gehele wereld ver-

spreid zijn. Als je een paar 

sierduiven wilt kopen, maar je 

hebt er nog niet zoveel kijk 

op, is het verstandig een ervaren liefhebber van de duivensport te 

benaderen' 

Bij clubs zijn genoeg mensen die je een handje willen helpen. Zij 

kunnen je vertellen waar je op moet letten bij de aanschaf van dui-

ven, dit om latere teleurstellingen te voorkomen. 
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HUISVESTING 

 

Duiven hebben een hok en een, buitenren (op het zuiden) of vrije 

uitvlucht nodig. Het hok moet droog, voldoende geventileerd en 

tochtvrij zijn. Aan de voorkant worden in- en uitvliegopeningen ge-

maakt waardoor de dieren in de buitenren kunnen komen of de vrije 

uitvlucht hebben. Het is handig als deze openingen door schuiven 

afgesloten kunnen worden zodat er geen katten in kunnen komen. 

De grootte van het hok moet aangepast worden aan het aantal dui-

ven dat je wilt gaan houden. De regel is, een koppeltje duiven per 

kubieke meter. Een hoogte en diepte van twee meter zijn goede ma-

ten voor een duivenhok, de breedte is dus afhankelijk van het aantal 

koppels dat men wil gaan houden. Deze maten zijn natuurlíjk voor 

het binnenhok. Maak de broedhokken ongeveer 40x40x40 cm en 

plaats ze het liefste tegen de achterwand. Duiven gebruiken geen 

zitstokjes maar zitjes. Voor duiven met voetbevedering bestaan spe-

ciale ronde zitjes, en grotere broedhokken. De buitenren moet voor-

zien zijn van stevig gaas dat net te kleín is om mussen door te laten. 

Een bodem van zand voldoet goed. Breng ook in de buitenren wat 

zitjes aan.  

 

VERZORGING EN VOEDING 

 

Duiven houden van regelmaat en rust. Benader de dieren daarom 

altijd rustig en al pratend, zodat ze weten dat je er aan komt. Geef 

ze twee keer per dag als het kan op vaste tijden eten. Duiven zijn in 

de eerste plaats zaadeters en eten voornamelijk peulvruchten, gra-

nen en zaden. Ín de dierenwinkel is speciaal sierduivenvoer te koop 

dat alle bestanddelen bevat die een duif nodig heeft.  

Een waterbak met elke dagvers water en een paar bakjes met grit, 

roodsteen en mineralen mogen nooit ontbreken. Maak elke week het 

hok goed schoon, verwijder de mest met een krabbertje. Een schoon 

hok is een eerste vereiste voor gezonde duiven. 
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VOORTPLANTING 

 

Als de duiven een paar maanden oud zijn, zijn ze normaal in staat 

zich voort te planten. Het koppelen van duiven levert meestal geen 

problemen op. Een doffer accepteert meestal iedere duivin en om-

gekeerd. Dit is een goede eigenschap omdat je zo de gunstige erfe-

lijke eigenschappen met elkaar kunt combineren. Het paringsgedrag 

van duiven kan sterk variëren. Sommige doffers zijn zelfverzeker-

der dan andere en sommige duivinnen kunnen vreselijk treuzelen. 

Tien tot veertien dagen nadat de koppeling van doffer en duivin 

heeft plaatsgevonden worden er twee eieren gelegd. Geef de duif 

een nestschotel om de eieren in te leggen. Als nestmateriaal worden 

tabaksstelen of stro gebruikt. Ook al stelt het nest van een duif niets 

voor, verander er zo weinig mogelijk aan. Sommige koppels gebrui-

ken maar enkele steeltjes en veren, andere maken er soms hele 

bouwwerken van. Een duif is meestal 

gauw tevreden. De doffer en duivin 

broeden samen de eieren uit. Na onge-

veer 18 dagen komen de jongen uit het 

ei. Een jong doet er 15 tot 24 uur over 

om uit het ei te komen. Het is nooit goed 

het jong daarbij te helpen, men zou het 

vlies daarbij beschadigen, hij moet het 

zelf doen. De eerste levensdagen wordt het jong door de ouders ge-

voerd met kropmelk (hierdoor is het gezegde ontstaan van het dui-

venmelker). Tijden het broeden wordt er in de krop van de ouders 

kropmelk gevormd. 

Na vijf dagen worden er ook wat voorgeweekte granen aan de krop-

melk toegevoegd. De duif is het snelst groeiende dier ter wereld- 

Als ze een week oud zijn wegen ze al tien maal hun geboortege-

wicht. Na 25 dagen mogen de jongen bij hun ouders weggehaald 

worden. Let er dan goed op dat ze uit de drinkbak leren drinken. 

Duw desnoods na het eten de eerste keer hun snavel onder water 

volgende keer weten ze de weg zelf te vinden.  
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Graag teksten!        Frans 
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VERENIGINGSLEVEN 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 27 jan. 2017 

 

De talrijke aanwezigen kregen een mooie diavoorstelling gepresen-

teerd door dhr. Druyts Koen.  Hij bracht een overzicht van de voor-

naamste bestaande kleurduivenrassen.  Hij bracht ook een mooie 

diareeks van verschillende duiventorens dewelke hij gefotografeerd 

had tijdens zijn fietsvakantie in Duitsland, het land dat nog steeds 

het mekka van onze hobby is.  De “place to be” voor de kleurdui-

venfokkers is de jaarlijkse tentoonstelling in Zwönitz.  Zönitz, in het 

hart van Duitsland, brengt ieder jaar de voornaamste kleurduiven-

fokkers samen.  Ook daarvan bracht Koen een aantal fraaie sfeer-

beelden.  Sfeerbeelden zowel van de kleurduiven als van de streek 

zelf. 

Wij bedanken Koen voor zijn mooie uiteenzetting.  En zoals meest-

al: de afwezigen hadden weeral eens ongelijk ! 

 

M. Punie 
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Juist of fout ?  
  
1. Appelen zorgen ervoor dat je sneller wakker wordt 's morgens en 

niet cafeïne. 

2. Alfred Hitchcock had geen navel.  

3. Een roker die een pakje per dag rookt verliest gemiddeld 2 tanden 

elke tien jaar. 

4. In de winter worden we niet ziek omdat het koud is, maar om-

dat  we  te weinig buiten komen. 

5. Bij het niezen stoppen alle lichaamsfuncties, zelfs het hart.  

6. Slechts 7% van de wereldbevolking is linkshandig. 

7. Een gemiddelde persoon van 50 jaar bracht 5 jaar van zijn leven 

in wachtrijen door. 

8. De tandenborstel is uitgevonden in 1498. 

9. Een vlieg heeft een gemiddelde levensduur van één maand. 

10. Je voeten zijn 's namiddags groter dan 's morgens. 

11. De meeste onder ons hebben al wel eens al slapend een spin op-

gegeten.  

12. Struisvogels steken hun hoofd in de grond om water te vinden. 

13. De enige dieren die achter zich kunnen kijken zonder zich om te 

draaien zijn  konijnen en papegaaien.      

14. Als er geen kleurstof in Coca Cola zou zitten, zou die groen van 

kleur zijn.  

15. Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden. 

16. Vissenschubben zijn een essentieel bestanddeel van lippenstift. 

17. Een kilo citroenen bevat meer suiker dan een kilo aardbeien. 

18. 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321 

19. 80% van alle diersoorten zijn insecten. 

20. Als je tijdens het uien schillen een kauwgum kauwt, zal je niet 

huilen. 

21. De tanden van een bever blijven tijdens zijn hele leven groeien.  

22. Een vlinder heeft 12000 ogen. 

23. Krokodillen kunnen hun tong niet uitsteken. 

24. Varkens zijn de enige dieren die een zonnesteek kunnen krijgen. 
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25. In de USA worden ongeveer 200 000 000 M&M's verkocht per 

dag.  

26. Elke minuut komen 40 mensen ter wereld in het hospitaal te-

recht door beten. 

27. Elk jaar worden 40000 Amerikanen gekwetst door toiletten!! 

28. Een computergebruiker knippert 7 keer met zijn ogen in één mi-

nuut.  

  

En, wat denk je ?  

 

  Ze Zijn Allemaal Juist!!!  

 __   ......niet te geloven hé !!! 

*************************** 

  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
 

                —   12   —  

Bruin gezonder dan zwart? 

 

Tijdens de 

paasperiode 

kan u niet 

omheen het 

ei. Het ei 

staat nu cen-

traal meer 

bepaald het 

kippen ei. 

 

Want is het 

juist dat 

bruine kip-

peneieren 

meer voe-

dingswaarde 

hebben dan 

witte? 

 

Vele Belgen 

denken van 

wel en kie-

zen voor 

bruine eie-

ren. Meer 

nog ze zijn 

zelfs bereid om hiervoor  meer te betalen. 

 

Vergissing. Grote vergissing. Want op het vlak van voedingswaarde 

speelt de kleur van het ei geen enkele rol. Er is dus geen enkel kwa-

liteitsverschil. 
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Opweg naar 

Pasen! 
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…. Kan best …. 

Alles heeft zijn voor-en zijn nadeel, zegt Sara. Neem nu een decol-

leté. Je kunt er net zo goed een verkoudheid als een vriend mee op-

doen. 

 

…. Preek …. 

Ik begrijp niet waarom De Mulder zo huilde, toen zijn vrouw begra-

ven werd. Ze leefden toch als kat en hond? 

Ja, ja, maar dat kwam doordat de pastoor zo’n mooie preek had ge-

geven over de hereniging na de dood. 

 

…. Helpt …. 

Jefke heeft zijn vingers verpletterd tussen de deur van de auto en 

schreeuwt het uit van de pijn. 

Steek je vingers in je mond! Roept zijn oom. 

Is dat goed tegen de pijn? Vraagt zijn moeder. 

Dat weet ik niet, maar tegen het schreeuwen zeker. 

 

…. Zo veel …. 

Het spijt me, zei de bankbediende tegen een cliënt die een cheque 

wouw uitschrijven, u staat voor 4000 euro in het rood. 

Dat is niet mogelijk, zei de cliënt verontwaardigd, ik heb niet eens 

zoveel geld! 
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